WäGROWIECKI

K

urier
Powiatowy

Biuletyn Informacyjny Samorzædu Powiatowego w Wægrowcu
BIULETYN NR 5 (55) - MAJ 2014

O POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY

Powiat wągrowiecki zyskał nowego partnera w kontaktach zagranicznych. W piątek, 23 maja, podczas uroczystej sesji w Państwowej Szkole Muzycznej I stopnia im. B. Zielińskiego starosta MICHAŁ PIECHOCKI, wicestarosta TOMASZ KRANC i JIŘI
BURIAN, prezes Stowarzyszenia Gmin Sedlczany, podpisali umowę partnerską ze Stowarzyszeniem Gmin Sedlczany. Za nawiązaniem współpracy opowiedziała się Rada Powiatu Wągrowieckiego, podejmując stosowną uchwałę.
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Powiat Wągrowiecki od
2010 roku prowadzi współpracę ze Stowarzyszeniem
Gmin Sedlczany. Po wstępnym okresie współpracy postanowiono podpisać umowę
partnerską. Delegacja czeska
przybyła w składzie: Jiři Burian, prezes stowarzyszenia
Gmin Sedlczany oraz osoby
odpowiedzialne za kontakty zagraniczne: Jana Špalová i Markéta Kriwska.
Podczas uroczystej sesji
głos zabrały Renata Mataczyńska, konsul Republiki Czeskiej w Poznaniu oraz
prof. Anna Gawarecka, dyrektor Instytutu Filologii Słowiańskiej UAM w Poznaniu.
Obie instytucje objęły honorowy patronat nad uroczy-
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Czytanie łączy pokolenia

Odjazdowy Bibliotekarz zgromadziđ fanów dwóch kóđek.

W dniach 8-15 maja już
po raz jedenasty w całej
Polsce obchodzono Tydzień Bibliotek.
W nawiązaniu do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek „Czytanie łączy pokolenia”, Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Wągrowcu zorganizowała imprezy, podczas
których doskonale bawili się
młodsi i starsi miłośnicy książek. W sobotę, 10 maja odbył
się rajd rowerowy bibliotekarzy, czytelników oraz wszystkich sympatyków słowa pisanego i rowerów - Odjazdowy
Bibliotekarz. Trasa rajdu wiodła sprzed siedziby biblioteki
przy ul. Kościuszki do Ośrodka
Edukacji Leśnej w Kaliskach.
Postój zaplanowano w Filii
Biblioteki Publicznej Gminy
Wągrowiec w Rgielsku, gdzie
na uczestników rajdu czekały: wystawa ze zbiorów bi-

bliotek powiatu wągrowieckiego „Twój świat za oknem,
czyli co ciekawego można zobaczyć w powiecie”, prelekcja
Rafała Różaka, przybliżająca
historię folwarku w Rgielsku
oraz pałacu Moszczeńskich
w Wiatrowie, a także słodkie
wypieki przygotowane przez
panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Rgielsku.
Kolejne atrakcje przygotowano na mecie: konkursy
literackie i sprawnościowe
z atrakcyjnymi nagrodami,
wymianę książek i ognisko.
W organizację rajdu włączyło się wiele instytucji
i osób prywatnych, a patronat honorowy sprawowali
Starosta Wągrowiecki Michał
Piechocki i radny Sejmiku
Województwa
Wielkopolskiego Jarosław Berendt.
Kolejną okazją do międzypokoleniowego spotkania,

było popołudnie z Danutą Grechutą i Jakubem Baranem, promujące książkę
„Marek. Marek Grechuta we
wspomnieniach żony Danuty”
Autorzy wspólnie opowiadali
o barwnym życiu Marka Grechuty i o początkach jego artystycznej drogi w kabarecie.
Dużą niespodzianką zarówno dla autorów, jak i publiczności, był mini recital
piosenek Marka Grechuty
w wykonaniu młodzieży: Joanny Szymańskiej, Marty Jastrząbek, Marty Śmigielskiej i Mai Mazur przy
akompaniamencie Michała
Maćkiewicza.
Spotkanie odbyło się w sali
kina Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu - współorganizatora spotkania.

• Mađgorzata Bejm
Powiatowa Biblioteka
Publiczna w Wægrowcu

stością. Wśród gości obecny był Stefan Mikołajczak,
radny Sejmiku Województwa
Wielkopolskiego, prof. ndzw.
dr Hubert Paluch, Rektor
Gnieźnieńskiej Szkoły Wyższej MILENIUM, samorządowcy z miast i gmin powiatu wągrowieckiego, przedstawiciele
ugrupowań politycznych, organizacji pracodawców i zrzeszeń kupców, przedsiębiorcy,
komendanci służb, straży i inspektorzy, dyrektorzy szkół,
placówek oświatowych i jednostek organizacyjnych powiatu.
Głównym celem współpracy międzynarodowej pomiędzy powiatem wągrowieckim a Stowarzyszeniem Gmin
Sedlczany będzie wymia-

na doświadczeń w zakresie
kultury, sztuki, szkolnictwa
i systemu kształcenia, służby zdrowia i opieki społecznej, sportu i wychowania fizycznego, ekologii i środowiska życia, przedsiębiorczości
i działalności rolniczej. Dzięki
tym kontaktom lokalne społeczności zyskają możliwości
lepszego poznania się i rozwoju.
Zgodnie z tradycją międzynarodowych
umów
partnerskich
podpisanie
umowy nastąpi również
w Sedlczanach. Z rewizytą
na przełomie maja i czerwca do Republiki Czeskiej
wyruszy delegacja powiatu
wągrowieckiego.

• Kinga Basiura
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Jubileuszowy XXX turniej

W Kobylcu, 15 kwietnia 2014 r. na boisku orlik odbył się Jubileuszowy XXX Regionalny
Turniej Piłki Nożnej na trawie dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie.
Uroczystego otwarcia turnieju dokonał Starosta Michał
Piechocki. Aleksandra Błażejewska, prezes Nadnoteckiego Stowarzyszenia SpołecznoSportowego w Pile zaprezentowała gościom drużyny i ich
opiekunów. Turniej rozgrywał
się systemem „każdy z każdym”, co pozwoliło po serii
meczów wyłonić zwycięzców.
Kolejność zdobytych punktów
była następująca:
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Turniejowe trofea ufundowađ powiat wagrowiecki.

Międzyszkolny
Konkurs Hotelarski

• Barbara Balcerzak
dyrektor SOS-W
w Wægrowcu

Z Anitą Jabłkowską-Sudoł, uczestniczką projektu partnerskiego firmy
MTD Consulting Marcin
Król i powiatu wągrowieckiego „Przejmij ster
– zacznij działać na własny rachunek!”, dofinansowanego przez Unię
Europejską w ramach
Europejskiego Funduszu
Społecznego, rozmawiają Olga Bijan i Izabela
Marcinkowska.
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Laureatka wraz z opiekunkæ po konkursie.
za duży sukces, jak na pierwszy udział w tak prestiżowym,
ogólnopolskim
konkursie.
Nadmienimy, że konkurs jest
organizowany z inicjatywy nauczycielki tamtejszej szkoły,
znanej autorki książek o tematyce hotelarskiej, Aleksandry
Lewandowskiej, a uczniowie
ZSHT odnoszą jedne z najwyższych wyników egzaminu zawodowego w Polsce. Ponadto konkurs obfitował w wielu
sponsorów.
Nagrodami głównymi były
między innymi indeksy szkół
wyższych, staż hotelarski czy
pobyty w atrakcyjnych hotelach Pomorza, a jego gośćmi
honorowymi byli prezydent
Elbląga, menedżerowie hotelu
Mercure Gdańsk czy hotelu El-

Królem strzelców wśród
uczniów szkół podstawowych

Sama sobie szefem

W kwietniu 2014 r. uczennica naszej szkoły, ANNA
LOOSE z klasy III kierunku
Technik Hotelarstwa, reprezentowała naszą szkołę w VI Międzyszkolnym
Konkursie z Turystyki
i Hotelarstwa w Elblągu
Ania pod opieką nauczyciela przedmiotów zawodowych,
Olgi Smoleńskiej pomyślnie
i w ekspresowym tempie przeszła pierwszy pisemny etap
konkursu. Polegał on na teście wiedzy z 50 pytań o turystyce i hotelarstwie wśród
37 osób, które przybyły na
miejsce.
W niespełna 15 minut nasza hotelarka odpowiedziała
prawidłowo na 41 pytań testu, dzięki czemu zakwalifikowała się do finałowej dziesiątki uczestników rozgrywek
i to na jednym z czołowych
miejsc. Finał konkursu okazał
się jednak wymagający i niezmiernie stresujący. Uczestnicy mieli zaprezentować
przed szeroką publicznością
symulacyjną scenkę przyjęcia rezerwacji telefonicznej
gościa hotelowego i w wybranym przez siebie języku
obcym. Zadanie było niezmiernie trudne, o różnym,
losowo wybranym stopniu
skomplikowania. Mimo to
Ania poradziła sobie dzielnie,
próbując sprostać oczekiwaniom potencjalnego anglojęzycznego gościa i między innymi zamówić dla niego usługi dodatkowe czy taksówkę.
Ostatecznie naszą uczennicę sklasyfikowano na VIII miejscu konkursu, co uważamy

W grupie A - szkół podstawowych:
I m. - Wągrowiec, II m. - Gębice, III m. - Jastrowie
W grupie B - szkół gimnazjalnych:
I m. - Jastrowie, II m. - Wągrowiec, III m. - Wieleń
W grupie C - szkół ponadgimnazjalnych:
I m. - Piła, II m. - Wągrowiec, III
m. - Stara Łubianka

została jedyna dziewczyna
grająca w turnieju, Paulina
Mazur z SOSW w Wągrowcu.
Najlepszym bramkarzem został Przemysław Gruszka z tej
samej placówki. Wyróżnionym
strzelcem wśród uczniów gimnazjum został Karol Wójtowicz z drużyny z Jastrowia.
Nie wyłoniono w tej kategorii najlepszego bramkarza. Najlepszym strzelcem bramek
i bramkarzem na poziomie
ponadgimnazjalnym zostali
odpowiednio: Szymon Anulewicz z SOSW w Wągrowcu
oraz Łukasz Grzybowski z Zespołu Szkół Gastronomicznych
w Pile. Najlepsi strzelcy i bramkarze otrzymali pamiątkowe
statuetki. Najlepsze drużyny
w poszczególnych kategoriach
szkół otrzymały puchary i dyplomy za zdobycie pierwszego,
drugiego lub trzeciego miejsca.
Dodatkowo jedna z drużyn, tj.
drużyna z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, otrzymała puchar „fair play”.

Podczas podsumowania Jubileuszowego XXX Regionalnego Turnieju Piłki Nożnej w Kobylcu obecny był wicestarosta
Tomasz Kranc, który dekorował
medalami i wręczał drużynom
puchary oraz statuetki najlepszym bramkarzom i najlepszym
strzelcom. Mecze nadzorował
sędzia główny, Grzegorz Marczyk. Opiekę medyczną sprawowała pielęgniarka Mirosława Wegner. Organizacją i przebiegiem turnieju zajmowali się
nauczyciele SOSW w Wągrowcu: Barbara Balcerzak, Jarosław Owczarzak, Karolina
Schulz oraz Leszek Ciszewski
z ZSP nr1 w Wągrowcu.
Powiat wągrowiecki przekazał środki finansowe na pokrycie kosztów związanych
z organizacją turnieju i na trofea sportowe dla drużyn. Turniej spełniał założone cele, jakim była popularyzacja piłki
nożnej na trawie jako gry zespołowej o dużych walorach
usprawniających. Ponadto turniej pozwolił na wyłonienie reprezentacji regionalnej na mistrzostwa Wielkopolski, planowane w czerwcu.

bląg oraz rektorzy pomorskich
szkół wyższych.
Uczennica z ZSP nr 2 otrzymała dyplom oraz nagrody
rzeczowe, a zwieńczeniem jej
wysiłków był wystawny posiłek zorganizowany przez hotelarzy i uczniów elbląskiej szkoły.
W czasie pobytu na Wysoczyźnie Elbląskiej udało jej się również troszkę wprowadzić pasje
turystyczno-hotelarskie w życie i odwiedzić najważniejsze
hotele i atrakcje miasta.
Organizatorem zmagań był
Zespół Szkół Turystyczno-Hotelarskich, malowniczo położony wśród wzniesień Elbląga,
w którym miał miejsce finał
konkursu.

• Olga Smoleēska
nauczyciel w ZSP nr 2

Dlaczego zdecydowała się
Pani na udział w projekcie
„Przejmij ster”?
- Zdecydowałam się na
udział w projekcie, ponieważ
prace etatowe nie satysfakcjonowały mnie. Postanowiłam
założyć firmę i być szefem sama dla siebie, a gdy tylko pojawiła się możliwość otrzymania dotacji unijnej w naszym
mieście, uznałam, że należy
skorzystać z tej szansy.
Czym zajmuje się Pani firma?
- Prowadzę poradnię dietetyczną „Diet&Med”w Wągrowcu przy ul. Przemysłowej (budynek „Centrum medyczne”).
Jako dietetyk medyczny pomagam w zmianie nawyków
żywieniowych zarówno osobom zdrowym, jak i cierpiącym na różne choroby. Swoją
opieką otaczam dzieci, młodzież, dorosłych, kobiety ciężarne i karmiące oraz wegetarian. Oferuję także analizę
składu ciała najnowocześniejszym analizatorem InBody
370, który mierzy rzeczywistą
zawartość m.in. wody, białka,
składników mineralnych, tkanki tłuszczowej w całym organizmie, jak i monitoruje postępy
terapii żywieniowej. W moim
gabinecie można też wykonać
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Organizowany jest corocznie w kwietniu i dotyczy szkół
specjalnych rejonu nadnotecko - pilskiego. Głównym
organizatorem imprezy jest
Nadnoteckie Stowarzyszenie
Społeczno - Sportowe „Sprawni - Razem” w Pile, współorganizatorem zaś Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy
w Wągrowcu.
Turniej odbywa się na terenie powiatu wągrowieckiego.
SOSW jest współorganizatorem imprezy już po raz dwunasty z kolei. Patronat honorowy nad imprezą objął Starosta
Wągrowiecki Michał Piechocki.
W tym roku w turnieju
wzięły udział 3 drużyny ze
szkół podstawowych: drużyna SOSW z Jastrowia, drużyna
z Zespołu Szkół Specjalnych
w Gębicach i SOSW z Wągrowca; 3 drużyny ze szkół gimnazjalnych: SOSW Jastrowie,
Gimnazjum w Wieleniu i SOSW
Wągrowiec oraz 3 drużyny ze
szkół ponadgimnazjalnych: tj.
z Zespołu Szkół Gastronomicznych w Pile, z Zespołu Szkół
Ponadgimnazjalnych w Starej Łubiance oraz z Zespołu
Szkół Ponadgimnazjalnych nr
1 w Wągrowcu.
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testy na nietolerancje pokarmowe „Food Detective”. Z moich usług możesz skorzystać
również on-line!
Jaką kwotę dotacji Pani
otrzymała i co dzięki temu
udało się Pani zrealizować,
co zakupić?
- Wnioskowałam o kwotę ok.
40 tys. zł i taką mi przyznano.
Dzięki uzyskanym środkom finansowym mogłam zakupić
najnowocześniejszy analizator
składu ciała oraz wyposażyć
gabinet w niezbędne meble
i narzędzia do pracy.
Jak Pani ocenia swoje
szanse na rynku?
- Popyt na usługi dietetyczne nieustannie rośnie. Bada-

nia naukowe coraz częściej
wskazują na związek między żywnością a rozwojem
chorób, w tym i otyłości. Ponadto, grono zadowolonych
z moich usług pacjentów nieustannie się poszerza, dlatego
myślę pozytywnie o przyszłości firmy.
Czy ma Pani plany dalszego rozwoju firmy?
- Naturalnie, mam już dalsze plany rozwoju firmy. Jednak do ich realizacji potrzebuję czasu i pieniędzy, stąd
wolę jeszcze nie zdradzać
szczegółów.
Gratulujemy i życzymy wielu zadowolonych klientów.
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Wydział Komunikacji
ul. Kościuszki 53D
tel. 67 262 11 12, 67 262 73 22
Zespół Opieki Zdrowotnej
w Wągrowcu
ul. Kościuszki 74
tel. 67 268 15 00
fax: 67 268 50 77
szpital@wagrowiec.pl
www.zozwagrowiec.internetdsl.pl
Komenda Powiatowa Policji
w Wągrowcu
ul. Taszarowo 11
tel. 67 268 12 01
Komenda Powiatowa
Państwowej Straży
Pożarnej w Wągrowcu
ul. Przemysłowa 44
tel. 67 262 18 01
Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu
ul. Kolejowa 22
tel. 67 26210 81
Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 268 56 80
Powiatowy Inspektorat
Nadzoru Budowlanego
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 49
tel. 67 262 87 90
Powiatowy Zarząd Dróg
w Wągrowcu
ul. Gnieźnieńska 53
tel. 67 268 54 80
tel. kom. 604 438 431
Powiatowy Inspektorat
Weterynarii w Wągrowcu
ul. Berdychowska 54
tel. 67 268 56 47
Powiatowe Centrum
Pomocy Rodzinie
w Wągrowcu
ul. Wierzbowa 1
tel. 67 262 76 14
Dom Pomocy Społecznej
w Srebrnej Górze
62-120 Wapno
tel. 67 261 14 65

cy, w której mieszkasz - cykl
zajęć aktywizujących społeczności lokalne w Powiecie
Wągrowieckim”.

Organizatorami konkursu
byli: Konwent Starostów Północnej Wielkopolski oraz poseł Adam Szejnfeld i senator
Mieczysław Augustyn.
Do powiatowego etapu
konkursu zgłoszono następujące projekty:
INWESTYCJE
SAMORZĄDOWE:
Miasto i Gmina Gołańcz:
„Modernizacja
kompleksu pałacowo - parkowego
w Smogulcu”.
Gmina Miejska Wągrowiec:
„Rozwój turystyki i rekreacji
w mieście Wągrowcu poprzez modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont
boiska z bieżnią”.
Powiat Wągrowiecki: „Przebudowa ulicy Bartodziejskiej”.
Gmina Damasławek: „Budowa kąpieliska gminnego
w Kozielsku”.

Gmina Wiejska Wągrowiec:
„Zmiana sposobu użytkowania budynku inwentarskiego
na wiejską salę wielofunkcyjną w Grylewie wraz z zagospodarowaniem terenu”.
Gmina Wapno: „Warsztat terapii zajęciowej w Wapnie miejscem integracji i aktywizacji
osób niepełnosprawnych”.

Urząd otworem
Powiatowy Urząd Pracy
w Wągrowcu już po raz
dziesiąty zorganizował
u siebie DRZWI OTWARTE URZĘDU PRACY.

Tegoroczna edycja tej akcji Publicznych Służb Zatrudnienia realizowana była w sobotę 17 maja i skierowana
była do wszystkich zainteresowanych, ze szczególnym
uwzględnieniem osób bezrobotnych, zainteresowanych założeniem własnej
działalności gospodarczej
oraz pracodawców chcących rozwijać swoją firmę,
tworząc przy tym dodatkowe
miejsca pracy dla osób bezrobotnych.
Pracownicy Centrum Aktywizacji Zawodowej, działającego w PUP Wągrowiec,
udzielali informacji na te-

Pracownica PUP udziela informacji.
mat możliwości otrzymania
jednorazowych środków na
podjęcie działalności gospodarczej i refundacji utworzenia miejsca pracy dla osób

Tematyka prac komisji Rady Powiatu
na posiedzeniach w maju wg planu
pracy na 2014 rok
Komisja Finansów, Obszarów Wiejskich i Strategii
Rozwoju Powiatu:
Agencja Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa –
poziom dopłat do produkcji
rolnej. Stan faktyczny i zagrożenia w kontekście polityki
rolnej UE.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki:
Ocena rozwoju bazy lokalowej i zrealizowanych zadań
przez Młodzieżowy Ośrodek
Wychowawczy w Antoniewie i Młodzieżowy Ośrodek

Socjoterapii w Gołańczy za
okres 2011-2014.
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Zdrowia, Polityki Społecznej i Rynku Pracy:
Analiza kontraktów ZOZ
z NFZ - zaspokojenie potrzeb
społecznych.
Informacja o realizacji zadań powiatu w zakresie
współdziałania z organizacjami pozarządowymi.
Ogólna sytuacja bezrobocia w powiecie
Opiniowanie materiałów
na sesję.

INWESTYCJE
W KAPITAŁ LUDZKI:
Gmina Skoki: „Aktywni Seniorzy w Gminie Skoki”.
Gmina Damasławek: „Ćwiczenia wyobraźni - rozwój
przedszkoli na terenie Gminy
Damasławek”.
Powiat Wągrowiecki: „Zainteresuj się bogactwem okolibezrobotnych, a także pomagali przy wypełnianiu wniosku i biznesplanów.
Ponadto dzielili się oni
z klientami informacjami dotyczącymi krajowych i zagranicznych ofert pracy oraz
form pomocy skierowanych do osób bezrobotnych
i udzielali porad doradczych.
Cennym uzupełnieniem
powyższego było uczestnictwo oraz wiedza merytoryczna pracowników miejscowego: Urzędu Skarbowego,
Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, Urzędu Miejskiego,
Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich – działającego przy Starostwie Powiatowym oraz Młodzieżowego Centrum Kariery OHP.
Z pomocy oferowanej
podczas tegorocznych Drzwi
Otwartych skorzystało 21
osób.

ORGANIZACJE
POZARZĄDOWE, FIRMY:
CID - ROL: „Wdrożenie nowych i udoskonalonych produktów w przedsiębiorstwie
CID-ROL dzięki zakupowi innowacyjnej linii technologicznej”.
Komplexmłyn Sp. z o.o. :
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004 - 2006”. Budowa
Młyna pszennego 400 t/h.
3 maja Starosta Wągrowiecki Michał Piechocki ogłosił zwycięzców etapu powiatowego, którym i zostali:
Gmina Miejska Wągrowiec
:„Rozwój turystyki i rekreacji
w mieście Wągrowcu poprzez

Przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu
Wągrowieckiego pełnią dyżury w Starostwie Powiatowym
w Wągrowcu, przy ul. Kościuszki 15, w każdy wtorek od godz.
15.00 do 17.00, pok. 106.

• zebrađa M. Substyk
inspektor w Biurze Rady

• Iza Marcinkowska

Rusza akcja
obrączkowania

• Sđawomir Maciaszek
PUP Wægrowiec

Komisja Bezpieczeństwa
i Komunikacji:
Opiniowanie materiałów
na sesję.
Komisja Rewizyjna:
Badanie wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego
za 2013 rok.
Przygotowanie wniosku
o udzielnie absolutorium Zarządowi Powiatu Wągrowieckiego za 2013 rok.

modernizację kąpieliska miejskiego oraz remont boiska
z bieżnią” – nagrodę odebrał
Burmistrz Miasta Wągrowca
Stanisław Wilczyński.
Powiat Wągrowiecki: „Zainteresuj się bogactwem
okolicy, w której mieszkasz
- cykl zajęć aktywizujących
społeczności lokalne w Powiecie Wągrowieckim” – nagrodę panu staroście przekazał burmistrz Stanisław
Wilczyński.
Komplexmłyn Sp. z o.o.
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów
wiejskich 2004 - 2006”. Budowa Młyna pszennego 400 t/h
– nagrodę odebrał wiceprezes Komplexmłynu.
Serdecznie
dziękujemy
wszystkim uczestnikom konkursu!

FOT. STOWARZYSZENIE KANIA

ul. Kościuszki 15,
tel. 67 268 05 00
fax: 67 262 78 88
Godziny przyjmowania interesantów: od 9 do14
powiat@wagrowiec.pl
www.wagrowiec.pl

Na wągrowieckim Rynku 3 maja, przy okazji miejskich obchodów Dni Europy, podsumowano powiatowy etap konkursu „Unijny Hit Dekady 2004-2014 Północnej Wielkopolski”.

FOT. ARCHIWUN STAROSTWA

STAROSTWO POWIATOWE
W WĄGROWCU

Unijny Hit Dekady podsumowany

FOT. ARCHIWUM PUP

Ważne
adresy

WĄGROWIECKI Kurier Powiatowy

Dorosđy osobnik ħmieszki.

W okresie letnim Organizacja Przyrodnicza Kania planuje zaobrączkować 50 piskląt bocianów
białych i tym samym
rozpocząć pierwszy rok
cenzusu bociana białego w powiecie.
Stowarzyszenie
bierze
udział w ogólnopolskiej akcji liczenia bociana białego,
obejmując liczeniem wszystkie gminy powiatu wągrowieckiego. Akcja ta ma na celu nie tylko ochronę gatunku,
ale również edukację przyrodniczą. W tym roku zostaną zaobrączkowane gatunki wodno-błotne, głównie
śmieszka.
Obrączkowanie
tych ostatnich już przyniosło

efekty i ma istotny wymiar
edukacyjny poprzez przedstawianie zasięgu migracji
ptaków. Odczyty już zaobrączkowanych
osobników
wskazują na migrację ich nawet do tak odległych krajów
jak Hiszpania czy Portugalia.
Informację o przebiegu akcji obrączkowania oraz działaniu Stowarzyszenia Kania
można pozyskać na stronie
internetowej: www.stowarzyszeniekania.pl
Akcję
obrączkowania
wspomógł powiat wągrowiecki poprzez zakup obrączek dla ptaków.

• Wydziađ Ochrony
Ħrodowiska
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